" A Onoma foi a empresa que escolhemos como parceira para
diagnosticar os nossos procedimentos internos. Dentre tantas
propostas que analisamos, a Onoma nos passou um misto de
simplicidade, objetividade, embasamento técnico e experiência no
que estava se propondo a fazer.
A contribuição que obtivemos com este trabalho foi a determinação
de ações efetivas para melhorar o desempenho da nossa empresa. "

Laerson Andia Júnior
Diretor Técnico

" Todos sabem da dificuldade de implantar um Sistema ABNT NBR ISO
9001:2008 em uma Empresa. Todos os procedimentos a serem
tomados, os registros a serem feito, interpretação da Norma,
documentos obrigatórios que não podem ser esquecidos, auditoria
interna que torna nosso trabalho uma loucura, sem dizer do auditor do
Órgão Certificador que fica dois dias fiscalizando e investigando tudo
que é possível de documentos a procedimentos.
O trabalho em equipe que começa desde o Diretor da empresa passa
pelo RD, pelo Comitê da Qualidade e vai até todos os colaboradores é
muito importante.
Nós das Empresas Guimarães vivenciamos tudo isso no último ano e
fomos premiados no final desse mesmo ano com a Certificação.
Ano difícil tenso em alguns momentos, mas recompensador no final.

Durante essa caminhada a Onoma Gestão Digital sempre esteve ao
nosso lado, nos apoiando e auxiliando da melhor forma possível para
que essa realidade se concretizasse.
Continua...

A Onoma hoje é, para Empresas Guimarães, sinônimo de parceria, e
digo mais, criamos um vínculo de amizade, pois passando tanto
tempo juntos que era impossível isso não acontecesse.
Venho então, neste momento festivo para a Onoma, parabenizar
seus Diretores Adriano e Flávia e toda sua Equipe pelo excelente
trabalho realizado, também agradecer pela dedicação e empenho
neste tempo que caminhamos juntos para implantar o Sistema ABNT
NBR ISO 9001:2008, e que venham muitos anos de sucesso e
realizações!
Esse sentimento tenho certeza é partilhado por toda a equipe das
Empresas Guimarães.
Sem mais para o momento me despeço, com alegria dessa parceria
e certo de novos negócios juntos."

Edson José Martins Marinho
Gestor Técnico e Representante da Direção
das Empresas Guimarães

" Faz pouco tempo que trabalho com a empresa ONOMA e mesmo
assim posso dizer que todas as pessoas que tenho contato são
extremamente importantes, profissionais, sábios, atenciosos e muito
mais, e descrever tudo que nos tenham feito seria extremamente
impossível. Quero agradecer principalmente a FLÁVIA por estar nos
apoiando em mais uma jornada da RODAZA, pois com fé e muito
trabalho iremos conseguir nossa recertificação.
Agradeço por existirem e Parabéns pelos 03 anos!!
Obrigado à:
Flávia, José Adriano pelo atendimento a Rodaza.
Janaína pelo maravilhoso atendimento ao cliente."

Cleverton Granço
Supervisor de Qualidade – (RD)

" Antes de mais nada, quero parabenizá-los pela atitude e coragem
de serem tão jovens empreendedores, com uma empresa já tão
conceituada no ramo de auditoria ISO.
Embora não seja eu a pessoa mais indicada para dizer sobre o
trabalho dos Diretores da Onoma, gostaria de deixar o meu
depoimento pessoal, pois esta empresa tem contribuído muito para
o desenvolvimento empresarial, cultural da empresa para a qual eu
trabalho - Rodaza.
A colaboração de vocês é de suma importância para o crescimento
de nossos colaboradores inclusive da direção da nossa empresa.
Portanto, mais uma vez parabéns pelo belo trabalho que vocês tem
oferecido para nossa empresa."

Renata C. Calil
Gerente de Recursus Humanos

" A certificação ISO 9001-2000 significou para a M.I.A. um primeiro
e decisivo passo em busca de uma gestão de qualidade que tem
como foco principal a excelência no atendimento de um mercado
cada vez mais competitivo e exigente. Com a atualização do Sistema
de Gestão da Qualidade para ISO 9001-2008 firmamos ainda mais
nossa parceria com a Onoma que foi e continua sendo muito
importante para a M.I.A. durante todos estes processos.
Os profissionais da Onoma sempre demonstraram integridade e
comprometimento em todos os trabalhos realizados.
Por estas e outras razões temos orgulho em manter nossa amizade e
parceria com a Onoma.
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“A verdadeira felicidade vem da humildade e do reconhecimento que
sozinhos somos muito pouco ou quase nada, e a vida somente se
completa com o real sentimento de amor ao próximo!”
É com grande satisfação que podemos contar com a Onoma desde
2007, agradecemos e desejamos sorte e muito sucesso."

Toda Equipe MIA

" A Onoma Gestão Empresarial contribui em nossa Empresa com
Inovações de sistemas, aperfeiçoamento nos treinamentos para
nossos colaboradores com um melhor desempenho nas suas áreas
de trabalho, dentro de Normas estabelecidas.
A Idea Química com todos os seus colaboradores deseja a Onoma
Gestão Empresarial muito Sucesso neste Universo da Qualidade por
muitos e muitos anos. "

Nelson
Coordenador de laboratório de qualidade

" Vencemos! conseguimos! Ficamos felizes pelo trabalho valorizando
a empresa IDEA QUÍMICA, resultado do trabalho de equipes
dedicadas em seus setores, mas tudo isso devemos a você que nos
dirigiu.
A você e a sua esposa o nosso muito obrigado. "

Corsini
Coordenador de manutenção

" A ONOMA e toda sua equipe técnica são ótimos profissionais,
atenciosos e dedicados a todas as suas atividades.
Despertam o entusiasmo e o potencial de cada colaborador que tem
o prazer de participar de suas consultorias, trazendo-nos novos
conhecimentos e despertando novas vocações.

Não é só qualidade no sistema e sim em todos os seus atos e a cada
sorriso de realizações.
Parabéns ONOMA! "

Mirian Patrício
Analista de qualidade, meio ambiente e segurança

" Parabéns e muito sucesso pelo 3º aniversário da Onoma.
Vocês são pessoas especiais que contribuíram muito com o CEREN.
Graças a você Adriano fomos certificados em 2008! Com o seu
trabalho incansável conquistamos a certificação NBR ISO 9001:2000
em 2009 e passamos para ISO 9001:2008 em 2010.
Para nossa alegria no dia 31/03/2011 mais uma vez seu trabalho
mostrou eficiência e conseguimos nossa recertificação.

Obrigada!"

Sueli Boscato
Supervisora do CEREN

